
 

 

 
 

Nota de premsa 

 

Els pròxims cinc anys l’entitat financera destinarà 3 milions d’euros a la 

renovació de les instal·lacions i a l’oferta d’activitats per promoure la cultura 

científica i apropar el coneixement als ciutadans 

 

L’Obra Social ”la Caixa” s’uneix  
al Planetari de Madrid per enfortir  

la divulgació de la ciència i fomentar  
vocacions científiques 

 
• El president de ”la Caixa” i de la Fundació ”la Caixa”, Isidre Fainé, i 

l’alcaldessa de Madrid, Ana Botella, han signat avui un acord de 

col·laboració per promoure la divulgació científica entre tots els 

ciutadans i ciutadanes a través del Planetari de Madrid. 

 

• Fruit de l’acord, els pròxims cinc anys ”la Caixa” destinarà 3 

milions d’euros a renovar les instal·lacions i a ampliar l’oferta 

d’activitats d’aquest equipament municipal, que es va inaugurar el 

1986 i que anualment rep uns 150.000 visitants.  
 

• L’Obra Social ”la Caixa” també compartirà la seva experiència i 

metodologia educatives participant activament en el disseny, la 

planificació i l’execució d’iniciatives, conferències i observacions a 

l’entorn de l’astronomia. 
 

• Aquesta aliança ratifica el compromís de l’Obra Social ”la Caixa” i la 

ciutat de Madrid amb la divulgació del coneixement entre públics de 

totes les edats i tots els nivells de formació per mitjà del seu 

programa «Ciència amb i per a la societat». 
 

• La inversió de ”la Caixa” en obra social a la Comunitat de Madrid va 

arribar als 66 milions d’euros l’any 2013, i l’entitat té previst 

mantenir aquest nivell de compromís i activitat durant el present 

exercici.  



 

 

 

• Isidre Fainé, president de ”la Caixa” i de la Fundació ”la Caixa”, ha 

assenyalat: «Estem molt il·lusionats amb aquesta nova 

col·laboració que, a través de l’Ajuntament i mitjançant el Planetari, 

ratifica de nou el nostre compromís amb Madrid. La difusió de la 

cultura científica i la investigació entre totes les persones són dues 

corretges de transmissió d’un valor incalculable a l’hora de generar 

progrés social i benestar ciutadà». 

 

Madrid, 9 de gener de 2014. El president de ”la Caixa” i de la Fundació 

”la Caixa”, Isidre Fainé, i l’alcaldessa de Madrid, Ana Botella, han rubricat avui 

un acord pel qual ambdues entitats col·laboraran en la divulgació del 

coneixement i el foment de les vocacions científiques a través del Planetari de 

Madrid. 

 

L’acord, en virtut del qual ”la Caixa” es compromet a destinar 3 milions d’euros 

en obra social a la Comunitat durant el període 2014-2018, permetrà renovar 

les instal·lacions del Planetari i complementar l’oferta d’activitats que des del 

1986 es duen a terme en aquest equipament municipal situat al parc d’Enrique 

Tierno Galván, al districte d’Arganzuela. 

 

La col·laboració de l’Obra Social ”la Caixa” preveu renovar la sala de 

projeccions del Planetari de Madrid, que se sotmetrà a una profunda 

modernització per equipar-la amb la tecnologia opticodigital més avançada i 

oferir sessions de contingut i temàtica diversos. 

 

Totes dues institucions també compartiran coneixement i experiència en el 

desenvolupament i la programació de les activitats del centre. L’Obra Social 

”la Caixa” aportarà l’experiència i la filosofia pedagògica de les seves 

exposicions, i col·laborarà activament en el disseny, la planificació i l’execució 

de noves iniciatives a l’entorn de l’astronomia. 

 

L’equipament proposarà cicles de conferències de ponents de primer nivell, 

observacions astronòmiques públiques, exposicions i tallers i activitats 

didàctiques per al públic general i escolar. 

 

Aquest conveni s’emmarca en la reorientació del programa «Ciència amb i per 

a la societat» de l’Obra Social ”la Caixa” a la Comunitat de Madrid, i constitueix 

una de les primeres deslocalitzacions previstes de totes les activitats que es 

duien a terme al Museu de la Ciència CosmoCaixa d’Alcobendas, amb la 

finalitat d’apropar el coneixement a un nombre més alt de ciutadans i impulsar 

les vocacions científiques entre els més joves. 



 

 

 

Aquesta aliança, a més, se suma a la que s’ha signat fa poc amb el Planetari de 

Pamplona, de manera que es tanca un grup de tres planetaris que se situen 

entre els més importants del país (Planetari de Madrid, Planetari de Pamplona i 

CosmoCaixa Barcelona) i que treballaran conjuntament en favor de la divulgació 

científica. 

 

Isidre Fainé, president de ”la Caixa” i de la Fundació ”la Caixa”, ha assenyalat: 

«Estem molt il·lusionats amb aquesta nova col·laboració que, a través de 

l’Ajuntament i mitjançant el Planetari, ratifica de nou el nostre compromís amb 

Madrid. La difusió de la cultura científica i la investigació entre totes les 

persones són dues corretges de transmissió d’un valor incalculable a l’hora de 

generar progrés social i benestar ciutadà». 

 

Un ferri compromís amb els madrilenys 

 

En les circumstàncies actuals, ”la Caixa” ha reforçat el seu compromís amb 

Madrid i amb les necessitats dels madrilenys, i ha incrementat el pressupost de 

la seva obra social, que el 2013 va arribar als 66 milions d’euros.  

 

L’entitat té previst mantenir el nivell d’inversió i activitat durant el nou exercici, 

per tal de prioritzar el desenvolupament de programes socials dirigits a pal·liar 

les problemàtiques més urgents i a promoure una millora en les condicions de 

vida dels col·lectius amb més dificultats. 

 

Algunes de les xifres que il·lustren aquest compromís són les següents:  

 

- 8.815 infants atesos durant el 2013 a la Comunitat de Madrid a través del 

programa de superació de la pobresa infantil CaixaProinfància, que 

l’entitat desenvolupa a Madrid en col·laboració amb 31 entitats socials. 

Des del 2007, el nombre total d’infants beneficiaris arriba als 49.479. 

 

- El programa Incorpora de foment del treball entre col·lectius amb 

dificultats va generar 1.512 oportunitats de contractació a la Comunitat 

durant el darrer exercici, i des que es va posar en marxa el programa, 

aquesta xifra s’eleva a un total de 8.597.  

 

- Més de 127.000 persones grans van participar en alguna de les 1.631 

activitats de foment de l’autonomia, l’envelliment saludable i la prevenció 

de la dependència impulsades per l’Obra Social ”la Caixa” a 40 centres de 

persones grans. 
 



 

 

- El 2013 el programa d’atenció a persones amb malalties avançades de 

l’Obra Social ”la Caixa” va donar suport a 2.118 pacients i a 3.215 

familiars. Des de l’any 2009, la xifra total s’eleva a 8.834 pacients i 12.796 

familiars.  

 

Garantir l’accés a l’habitatge, el suport a l’educació i la formació de tot tipus 

de col·lectius, la promoció de l’emprenedoria i la divulgació de la cultura i 

el coneixement, a través de CaixaForum i de les exposicions programades a 

la Comunitat, són també prioritats de la institució. 

 

Per ampliar aquesta informació:  

Departament de Comunicació. Obra Social ”la Caixa” 

Juan A. García: 608 213 095 / jagarcia@fundacionlacaixa.es  

Jesús N. Arroyo: 629 791 296 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 

Marina Teixidó: 608 099 023 / mteixido@fundacionlacaixa.es 

http://obrasocial.lacaixa.es/ 
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http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/  

 


